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सेन्सेई िासा तलवार तयार करण्यात तज्ञ होता तो पूणश जपानिध्ये 
प्रमसद्ध होता. त्याांछया तलवारी आतापयतंछया सगळ्यात िाांगल्या 
तलवारीिधली एक िानली जाते. सेन्सेई आणण त्याांिा मिष्य मिचियो 
तलवार तयार करण्यात अगणणत ददवस आणण तास घालवत. त े
पात्याला आकार देण्यासाठी धातू परत परत गरि करत आणण
हातोड्याने त्यावर िारत. िग त ेपॉमलि करत आणण एक रेजर 
ब्लेडछया ककनाऱ्या सारखी त्याला धार लावत. सेन्सेई आणण मिचियोने
खूप सावधपणे काि केले आणण अथक प्रयत्न करून आणण प्रत्येक 
पैलूकड ेलक्ष ददले.



एकदा तलवार पूणश झाल्यानांतर मिष्य आणण िास्टर या दोघाांनी 
तलवारीत काही दोष रादहले का हे बघण्यासाठी तनरीक्षण केले.
"िानदार!" मिचियो म्हणाले,जेव्हा त्याांने आणण सेन्सेई याांनी 
आपल्या नवीन रिनेिा अभ्यास केला. “ही एकदि आदिश आहे.”
“नाही," सेन्सेई याांनी उत्तर ददले, त्याांि ेडोळे अजनूही पात्यावर होत.े 
“वास्तवात काहीि आदिश नसते. नेहिी त्यात काही ना काही 
सुधारणा होऊ िकत.े लक्षात ठेव तू काहीही कर त्यात तुझ े
१००% प्रयत्न कर. आणण पुढे जात रहा आणण सतत मिकत रहा.”
“हो, सेन्सेई," मिचियोने अदबीने उत्तर ददले.
“खरांतर," सेन्सेई म्हणाले. “हो तू हे जरूर म्हणू िकतो की हे िाझ े
सवशशे्रष्ठ काि आहे.”
सेन्सेई, मिचियोकड ेवळाले आणण त्याांनी डोळे मििकावले. िग दोघां 
भरभरून हसले.



"हे बघ, अजून एक कठीण काि बाकी आहे," िास्तर 
उसासा टाकत म्हणाला, "या तलवारीसाठी योग्य 
िालक िोधण्यासाठी.“

“पण सेन्सेई," मिष्य म्हणाला, “िहरात िेकडो लढाऊ 
सिुराई आहेत. त ेकाि कठीण व्हायला नको.?”
“अनेक आहेत," सेन्सेई याांनी उत्तर ददले. “पण त ेसवश 
योग्य नाहीत. अचधकाांि ठग आहेत आणण धिक्या
देणारे आहेत जे िूल्याांि ेपालन करत नाही.
तलवार कोणत्याही सिुराईिा आत्िा असतो.
एका न्यायपूणश तलवारीला एक उचित 
िालक मिळणे आववयक आहे.”



नवीन तलवारीिी बातिी वेगाने पसरली. लवकरि एक 
सिुराई ती खरेदी करण्यासाठी आला. एका सकाळी जेव्हा 
मिचियो दारापुढे स्वछिता करत होता तवे्हा अिानक तो 
आपल्या पायाांवर उभा रादहला. एका वविालकाय िाणसाने केवळ 
एका हाताने हवेत उिलले.
“आपल्या िालकाला साांग,” आगांतुक िोट्या मिष्याला म्हणाला, 
“िहान कात्सुओ इथां तलवार खरेदी करण्यासाठी आला आहे.”
िग त्याने मिचियोला परत आपल्या पायाांवर उभां केले.
कू्रर ददसणाऱ्या िाणसाकड ेएकटक बघत मिचियो एकदि 
दिकला. “हो सर,” म्हणत तो खाली वाकला.
“तो ककती बलवान आणण आत्िववववासी आहे!” मिचियोने वविार 
केला. िग तो सेन्सेईला िोधण्यासाठी आत पळाला. असाि 
कोणीतरी िहान योद्धा आिछया तलवारीसाठी योग्य असेल,” 
त्याने वविार केला.



“िी िेकडो िाणसाांना सहज हरवले आहे.” सेन्सेईबरोबर बसत 
कात्सुओने फुिारकीने साांचगतले, “िी अगणणत गावाांवर कब्जा 
मिळवला आहे. गाववाले िला बघताि घाबरून पळून जातात. िीि 
केवळ िच्क्तिाली आहे आणण तुिछया तलवारीसाठी लायक आहे.”
“तवे्हा काय होईल," सेन्सेई याांनी वविारले. “जर गाववाल्याांनी  
तुिछयासाठी काि करण्यास नकार ददला तर?”
"हा-हा!" कत्सुओ रागाने ओरडले. “तवे्हा िी त्याांिे घर जाळून 
टाकेल, आणण िला प्रवन वविारणाऱ्या लोकाांि ेिी सगळां काही 
नष्ट करून टाकेन.”
“िला क्षिा करा," सेन्सेई याांनी िाांततनेे उत्तर ददलां, “पण तुम्ही 
त्या तलवारीसाठी खूप कू्रर आणण अमभिानी आहेत. इथां 
आल्याबद्दल धन्यवाद.”
कत्सुओ रागात होता. तो उस्ताद आणण त्याांछया मिष्याला िाप 
देत, पाय आपटत, तलवार तयार करणाऱ्याछया घराछया बाहेर 
पडला.
प्रथि मिचियोला सेन्सेईछया तनणशयाि ेआवियश वाटले. खरांतर 
थोडावेळ वविार केल्यानांतर त्याछया लक्षात आले ववनम्रता 
ज्याछयाकड ेआहे त्याछयाकडिे तलवार असायला पादहजे.



दसुऱ्या ददविी सकाळी मिचियो दरवाज्यािी सफाई करत होता 
तवे्हाि िार िाणसां एक पालखी घेऊन सिोर थाांबले. पालखी 
काही नोकर आणण पहारेकऱ्यानी घेरली होती. िग पाटीिा 
प्रत्येक सदस्य सन्िानाने िान झुकवून उभा रादहला. त्यानांतर 
एक ककां िती कपड ेघालणारा िाणूस खुिीवरून उठला.

“तुझ्या िालकाला जाऊन साांग,” नोकर जोरात ओरडला, की िहान 
टोडा इथे प्रमसद्ध तलवार खरेदी करण्यासाठी आला आहे.”
मिचियोने िहान टोडाकड ेबतघतले, ज्याने वळून एकदाही त्याछयाकड ेबतघतले 
नाही.िग मिचियोने नोकराला निस्कार केला आणी आता गेला. 
“केवढी सत्ता आहे! एवढे सारे लोक त्यािी सेवा करत आहेत.” मिचियोणे वविार 
केला. असा सािर्थयशिाली व्यक्ती आिछया तलवारी साठी 
जरूर योग्य होईल.



"िाझ्याकड ेखूप राजकीय िक्ती आणण प्रभाव आहे," िहान 
तोडा याांनी सेन्सीला स्पष्ट केले. "िाझ्याकडे िेकडो सेवक 
आणण योद्धे आहेत जे िाझ्या प्रत्येक आजे्ञिे पालन करतात. 
िाझ्यासारखा िहान पुरुषि अिा पररपूणश तलवारीला पात्र 
आहे.“ 

"अछिा, तुम्ही ककती लढाया लढल्या?”सेन्सेई याांनी वविारले.
“िी, युद्धात लढाई? कधीि नाही,” िहान टोडाने उत्तर ददले. 
“िी हे काि आपल्या सैतनकाांवर सोडतो. हे िाझ ेिोठेपणाि े
सौभाग्य आहे.”
"िला क्षिा करा," सेन्सेई याांनी उत्तर ददले. “तुम्ही तुिछयासाठी 
काहीि किावले नाही. ही तलवार तुिछयासाठी नाही. तुम्ही इथ 
आल्याबद्दल धन्यवाद.”
अपिातनत आणण घाबरलेला िहान टोडा लवकरि तलवार
िालवणाऱ्याछया घरातून बाहेर तनघून गेला. पण परत 
मिचियोला आवियश वाटले. पण त्याने वविार केल्यावर त्याछया 
लक्षात आले की खूप िेहनत करणारी व्यक्तीि तलवारीिी 
हकदार व्हायला पादहजे.



दसुऱ्या ददविी जेव्हा मिचियो फरिी पॉमलि करत होता. तवे्हा एक लहान 
िािी सतत त्रास देत होती. िािी सतत मिचियोछया डोक्यावर घोंघावत 
होती. तवे्हाि एक अनोळखी िाणूस आला ज्याने मिचियोला िककत केले.
त्या िाणसािा िहेरा दगडासारखा थांड होता, आणण तरीही त्याि ेडोळे 
आगीसारखे पेटलेले होत.े 
"क्षिा करा,“ तो िाणूस कुजबुजला. “िाझ ेनाव कें मिन आहे. िी एक 
लढाऊ आहे, िला तुझ्या िालकाकडून नवीन तलवार खरेदी करायिी 
आहे.”

‘हो, सर," मिचियोने त्या िािीला हाकलत म्हटलां जी त्याला त्रास देत होती. िग 
एका झटक्यात कें मिनने आपली तलवार काढली आणण एक वार करून त्याांनी 
िािीला अधे कापले. िग त्याने आपली तलवार परत म्यान केली. मिचियो त्या 
साहसी लढवय्याकड ेववस्ियाने बघत रादहला. िग तो वाकला आणण आपल्या 
िालकाला िोधायला गेला.
तनच्वितपणे सेन्सेईला हा लढवय्या पसांत येईल असा वविार मिचियोणे केला. 
इतका िाांत आणण साहसी त्याला एकदि योग्य उिेदवार वाटला.



“िी िाझ ेजीवन कें जुत्सुला सिवपशत केले आहे,” लढवय्याने 
सेन्सेईला म्हटले. “िाझ्यासाठी सगळ्यात िहत्वािे हेि आहे की 
युगल-युद्ध च्जांकणे आणण आपले कौिल्य पररपूणश ठेवण.
िाझ्यासारख्या सिवपशत योद्धाजवळि अिी मसद्ध तलवार असणे 
गरजेि ेआहे.”
“आणण तुम्हाांला काय वाटत ेकी िोगुन आणण लॉड्शस, सािान्य 
लोकाांछया बरोबर कसा व्यवहार करतात?” सेन्सेई याांनी वविारले.
“िला राजतनती सारख्या तुछि ववषयात काही रस नाही,” कें मिन
म्हणाला “िला जपानिधला सगळ्यात िाांगला तलवारबाज होण्यािी 
इछिा आहे.”
"िला क्षिा करा," सेन्सेई याांनी उत्तर ददले. “तुम्ही सिवपशत आहात 
पण तुम्ही स्वाथी पण आहेत. ही तलवार तुिछयासाठी नाही.आपण 
इथां आलात त्याबद्दल धन्यवाद.”
िग कें मिनने आपले डोके फरिीवर टेकवले आणण ततथून िुपिाप 
तनघून गेला. एकदा परत मिचियोला आवियश वाटले. तवे्हा त्याला 
जाणवले की काळजीपूवशक आणण पे्रिाने तयार केलेली तलवार 
त्याांछयाजवळि पादहजे जे दसुऱ्याांिी पवाश करतात, आणण केवळ 
स्वतःिी नाही.



ददवस जात रादहले आणण अनेक अनोळखी लोक आले पण कोणीि योग्य 
नव्हत.ेत ेसगळे खूप कू्रर आणण वविेषाचधकार प्राप्त केलेले होत,े ककां वा खूप 
स्वाथी होत.े
या लोकाांना भेटून थकून जाऊन, सेन्सेई आणण मिचियोने बाजारात 
जाण्यासाठी एक ददवस सुट्टी घेतली. गोड गोळी खात त ेदकुानाांछया 
सिोरून जात होत,े ज्यात िासे, भाज्याांपासून इतर ककराणािाल आणण 
खेळणी ववकत होत.े



उस्ताद आणण त्याांिा मिष्य दोघेही गदीछया उत्साहािा 
आनांद घेत होत,े तवे्हाि एक िोठा िाणूस वेगाने त्याांछया 
जवळून पळाला.
“पकडा, िोर," एक दकुानदार ओरडला.
सेन्सेई आणण मिचियो याांनी काही करण्याछया आधी 

एका तरुणाने िोरािा रस्ता रोखला. तो तरुण िोरापेक्षा 
खूप लहान होता, पण त्याि ेिरीर ताकदवान ददसत होत े
आणण त्याछयाजवळ दोन तलवारी होत्या, एक लाांब आणण 
एक िोटी जी त्याछया पट्टयािध्ये खोिलेली होती.
"कृपया त्वररत पैसे परत कर,” तरुण सिुराई त्या
िोराला म्हणाला.
“िाझ्या रस्त्यातून बाजूला हो आणण इथून पळ!” िोर 
ओरडला. िग त्याने एक िोठा िाकू काढला आणण
सिुराई वर वार केला.





तरुण योद्धाने लवकरि िोराला तनःिस्त्र करून त्याला बेिुद्ध केले. त्याने एकदाही 
आपल्या दोन्ही तलवारीांना स्पिश केला नाही. मिचियो िककत झाला. सेन्सेईने 
अनुिोदन म्हणून आपली िान हलवली.
“तुम्ही िदत केली त्याबद्दल धन्यवाद," दकुानदार सिुराईला म्हणाला,
"कृपया, हे पैसे इनाि म्हणून तुम्हाांला ठेवा.”
सिुराई ने उत्तर ददले, “ योग्य काि करण्यासाठी कोणाला पुरस्कार द्यायला 
नको.तुिि ेआभार पण िी हे पैसे घेऊ िकत नाही.”
जसा तरुण सिुराई जाऊ लागला, सेन्सेईने मिचियोकड ेबतघतले आणण म्हटले, 
“जा आणण त्या तरुणाला आपल्या घरी आिांत्रत्रत कर. त्याला साांग आपण कोण 
आहोत, पण साांगू नको की आपण त्याला का भेटू इच्छितो.
मिचियोने िान हलवली आणण पाहुण्याला बोलवायला गेला.
सेन्सेई तयारी करण्यासाठी घराकड ेआला.



थोड्यावेळ जेव्हा सिुराई घरात सेन्सेईजवळ बसला, तवे्हा 
मिचियोने गरि िहा आणला.
“िाझ ेनाव ताकेिी आहे,“ तरुण निस्कार करत 
म्हणाला. “िी तनम्न-शे्रणीिा सिुराई आहे. तुिछयाकड े
येणे हा िाझा सन्िान आहे, सेन्सेई िासा. तुिछया 
कािािा पूणश जपानिध्ये सन्िान केला जातो.
“नाही, िी तुम्हाांला भेटून स्वतःिा सन्िान झाला आहे 
असे िला वाटत,े” सेन्सेईने िान झुकवून म्हटले. “पण 
िला साांगा की तुम्ही त्या िोराला पकडताांना तुििी 
तलवार का वापरली नाही?”



"िला त ेकरण्यािी गरज वाटली नाही,” ताकेिीने उत्तर ददले. “कोणालाही 
ववनाकारण जखिी करणे ताकदीि ेनाहीतर किकुवतपणाि ेलक्षण आहे. िी आज 
िाझी तलवारीिा वार करून ततिा अनादर केला असता आणण तलवारीिा अनादर 
म्हणजे आत्िािा अनादर करणे होय.”
मिचियो गुपिूप जवळ बसला, आणण हस्त तरुण सिुराईि ेबोलणे ऐकू लागला.
“तू खऱ्या अथाशने खूप कुिल आहे,” सेन्सेई म्हणाले.
“िी अजूनही पूणश कुिल नाही,” ताकेिीने उत्तर ददले. "युद्धािी कला मिकणे 
सांपत नाही आणण त्यासाठी खूप िेहनत करावी लागत,े म्हणून िी रोज प्रमिक्षण
घेतो आणण अभ्यास करतो."
“तू आज त्या दकुानदाराला िदत केली का? नक्कीि तू त्याला आधीपासून 
ओळखत असेल?” सेन्सेई याांनी वविारले.
ताकेिीने उत्तर ददले “िाझ्याजवळ िदत करण्यािी िक्ती होती आणण जेव्हा 
तुिछयाजवळ िक्ती आहे तवे्हा दसुऱ्याला नक्कीि िदत केली पादहजे.”



“खूप िान," सेन्सेई याांनी उत्तर ददले. “तुम्ही तिे आहात ज्याांना 
आम्ही िोधत होतो.”
मिचियोने नवीन बनवलेली तलवार सेन्सेईकड ेसोपवली. सेन्सेई
याांनी ती ताकेिीला भेट ददली. तलवार बघून युवा सिुराई 
अवाक झाला. मिचियोला आपल्या िालकािा तनणशय पूणशपणे 
सिजला आणण िग तो बसला.
“ही तलवार तुिछयाजवळ ठेवा,” सेन्सेई म्हणाले. “दहछयािुळे 
तुम्हाांला एक योद्धा आणण एक व्यक्तीछया रुपात आपले िन,
िरीर आणण आत्िा ववकमसत करण्यास िदत मिळेल.”
ताकेिीने दोन्ही हाताांनी तलवार पकडली. “िी या िौल्यवान 
भेटी इतका योग्य होण्यािा प्रयत्न करेन,” त्याने आपले डोके 
फरिीवर टेकवत म्हटले.



सेन्सेई आणण मिचियोने ताकेिीला तनरोप ददला 
आणण त्याला जाताांना बतघतले.
“िल मिचियो," सेन्सेई म्हणाले.
“आता पुढिी तलवार करण्यािी वेळ आली आहे 
का?” मिष्याने वविारले. 

सेन्सेई याांनी च्स्ित करत आपल्या प्रमिक्षणाथी 
मिष्याकड ेबतघतले. तो ही त्याांछयाकड ेबघून 
हसला आणण परत स्वीकार आहे हे 
साांगण्यासाठी त्याने आपली िान हलवली. 
दोघाांनी िान वाकवली आणण लोखांडाछया भट्टी 
कड ेतनघाले. 



प्राचीन जपानमध्ये तलवार तयार करतात.
दसुऱ्या िताब्दीिध्ये णिस्तपूवश पासून आधुतनक काळापयतं जपानी 
सांस्कृती िध्ये तलवार बनवण्यािा िोठा आणण ववववध इततहास आहे.
िी ही कहाणी १५०० छया दिकाछया िेवटी तोकुगावा िोगुनेट छया 
सुरवातीला सेट केली आहे. िोगुनने ६५० पासून अचधक वषाशपयतं 
जपानवर राज्य केले. त्याांि ेतनणशय सिुराई, ककां वा योद्धा वगाशद्वारा 
लागू होत असत.
सिुराई तलवार तयार करणे ही एक पववत्र कला होती. तलवारीला 
सिुराईिा आत्िा िानला जात असे. आणण ती त्याांिा सन्िान आणण 
िाररत्र्यि ेप्रतततनचधत्व करत असे. एखादा जपानी तलवार तनिाशता, 
सिुराईिी तलवार बनवण्याछया आधी आपलां िन आणण आत्िा
िुद्ध करण्यासाठी नेहिी ध्यान, उपवास व प्राथशना करत असे.
केवळ सिुराईला तलवारीिी एक जोडी म्हणजे दोन तलवारी घेऊन 
िालण्यािी परवानगी होती, त्यात एक लाांब आणण एक िोटी असे.
अथाशत त ेया जपानी कहाणीिध्ये ती गोष्ट स्पष्ट होत नाही पण 
जपानी तलवार तयार करताांना अनेक वेगवेगळे मिल्पकार सािील 
असत. स्वॉडशच्स्िथ, िुख्य बॉडी तयार करत असे, पॉमलिसश, पात्याला 
धार लावत असे, लाकडािी िुठ सुतार करत असत आणण इतर 
कािगार तलवारीि ेगाडश आददि ेतनिाशण करत असत.
जपानिध्ये गुरु / मिष्य ककां वा उस्ताद / मिष्य याांिे सबांध पच्वििी 
िॉडलपेक्षा खूप वेगळे होत.ेगुरूां ना जवळजवळ कोणी प्रवन वविारत 
नसे.प्रमिक्षणाथी साधारणपणे गुरूां छया िागे उभे राहून फक्त बघत 
असे. हेि कारण आहे की मिचियोला आपले स्वतःि ेतनष्कषश 
काढण्यासाठी सोडून ददले होत ेकी तलवारबाजला सेन्सेईिी िांजुरी का 
मिळत नव्हती. या कहाणीत त्या पारांपररक भूमिकाां तनभावण्यािा 
प्रयत्न आहे जो प्रािीन जपानिध्ये प्रमिक्षणाथी आणण गुरु तनभावत 
असत. 


